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Postadress
Söderköpings kommun
614 80 Söderköping

Besöksadress
Kommunhuset
Storängsallén 20

Kontakt
0121-181 00
kommun@soderkoping.se

Org.nr och webbplats
212000-0464
www.soderkoping.se

2 (5)
Styrdokument
2021-01-27
Dnr: KS 2020-00101

Innehållsförteckning
Rådets syfte och uppgifter
Rådets syfte
Rådets uppgifter
Rådets organisation och sammansättning Ungdomsrådet är organisatoriskt knutet till
kommunfullmäktige.
Administrativa rutiner Barn och utbildningsförvaltningen svarar för sekreterar- och
kansliuppgifter.
Organisation och arbetsformer
Ekonomi Ungdomsrådet förfogar inte över någon egen budget.
Reglemente
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Rådets syfte och uppgifter
I Söderköpings kommun ska det finnas ett ungdomsråd med
representanter från kommunen och ungdomar i kommunen.

Rådets syfte
Syftet med rådet är att vara en länk mellan ungdomar och kommunen för
att på så sätt:
•
•
•
•
•

Förstärka inflytandet i alla frågor som gäller ungdomar och
tillvarata deras intressen
Verka för att ungdomars intressen beaktas i kommunstyrelsen,
nämnder och förvaltningar
Vara ett referensorgan i frågor som rör ungdomar
Vara ett forum för kunskapsspridning och opinionsbildning
Svara för att det finns en sida på kommunens webbplats med
information om aktuella ungdomsfrågor.

Rådets uppgifter
Kommunala ungdomsrådet har en rådgivande funktion och är ett forum
för överläggningar, samråd och ömsesidigt informationsutbyte mellan
företrädare för ungdomar och kommunen.
Ungdomarna har genom ungdomsrådet möjlighet att aktivt arbeta för
förändringar i den kommunala verksamheten. Ungdomarna kan informera
om och ge förslag till lämpliga anpassningar av det utbud som berör
yngres möjligheter till en god livskvalitet. Därigenom kan unga genom
rådet ges en större delaktighet och inflytande i samhällets insatser.
Ungdomsrådet ska aktivt på lämpligt sätt samla in synpunkter från
kommunens unga och därmed ge fler möjlighet till delaktighet i
kommunens utveckling och rådets arbete.
Rådet ska verka för att ungdomarnas frågor beaktas i Strategisk plan
tillsammans med barnkonventionens intentioner och därefter i
nämndernas verksamhetsplaneringar. Kommunens nämnder och styrelse
ska fortlöpande informera ungdomsrådet om frågor som ligger inom
rådets intressesfär. Ungdomsrådet kan föreslå nya frågor som rör
ungdomar i styrelser, nämnder och förvaltningar samt vara remissinstans i
frågor som rör ungdomar. Ungdomsrådet kan ges möjlighet att ingå i
referensgrupper i frågor som rör dess verksamhetsområde.
Ungdomsrådet kommunicerar via digitala kanaler, möten och samlingar
och i specifik fråga på annat lämpligt sätt. Ungdomsrådet återinformerar
nämnd eller styrelse efter rådets behandling av frågan.
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Rådets organisation och sammansättning
Ungdomsrådet är organisatoriskt knutet till kommunfullmäktige.

Mandatperioden för förtroendevalda sammanfaller med den politiska
mandatperioden och för ungdomsrepresentanterna är läsåret
mandatperiod som också utgör rådets verksamhetsår.
Ungdomsrådet ska bestå av en ledamot per parti som är representerat i
kommunfullmäktige och ungdomar skrivna i Söderköpings kommun.
Intresserade elever vid skolor i andra kommuner, men som är skrivna i
Söderköpings kommun, kan också ingå i rådet. Ungdomsrådet utgörs av
högstadie- och gymnasieelever i åldrarna 13 – 19 år.
Berörda skolor i Söderköpings kommun svarar för information till alla
elever om ungdomsrådet och dess verksamhet i samband med varje
läsårsstart. Elevråden förmedlar namn och intresserade till presidiet som
kallar dessa till läsårets första möte där sammansättning för kommande
verksamhetsår beslutas. Övriga elever i andra kommuner erbjuds via inlägg
i sociala medier att anmäla sitt intresse till barn-och
utbildningsförvaltningens stab.
De förtroendevalda ledamöterna utses av kommunfullmäktige och bör
representera kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden,
socialnämnden, socialnämnden, samhällsbyggnadsnämnden och
servicenämnden. Kommunfullmäktige utser bland de valda ledamöterna
också ordförande och förste vice ordförande.
Ungdomsrådet utser inför varje verksamhetsår bland elevrepresentanterna
en andra vice ordförande. Ungdomsrådet för själva besluta att bjuda in
ytterligare förtroendevalda, representanter från kommunens förvaltningar
eller bolag vid behov för ärendes behandling.
Ungdomsrådet kan också ta initiativ till andra aktiviteter och event som
gynnar ungdomsrådets syfte.

Administrativa rutiner

Barn och utbildningsförvaltningen svarar för sekreterar- och kansliuppgifter.
Ordföranden i ungdomsrådet är tillsammans med sekreteraren
sammankallande. Kallelse med föredragningslista skickas ut minst sju
dagar i förväg via kommunens digitala mötesapplikation till kommunens
förtroendevalda och via e-post, sms eller på annat sätt som ungdomsrådet
självt bestämmer till ungdomarna.

Organisation och arbetsformer
Ungdomsrådet kan tillsätta beredningsgrupper och kommittéer att
förbereda möten eller andra aktiviteter. Ungdomsrådet ska sammanträda
minst två gånger per år. En årsplan för planerade möten ska upprättas.
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Presentation av ungdomsrådet ska finnas på kommunens hemsida.
Ungdomsrådet kommunicerar målgruppen under eget ansvar via sociala
medier på det sätt gruppen finner lämpligast.
Ungdomsrådet ska av presidiet erbjudas lämplig utbildning inom sitt
verksamhetsområde.

Ekonomi

Ungdomsrådet förfogar inte över någon egen budget.
Ersättning till kommunens förtroendevalda utgår enligt kommunens regler
om sammanträdesarvoden. Ungdomsrepresentanterna får inget personligt
arvode.

Reglemente
Kommunstyrelsens förvaltning ansvarar för revidering av ungdomsrådets
reglemente. Kommunfullmäktige beslutar i frågor rörande rådets
reglemente. Ungdomsrådet kan initiera förändringar i reglementet.

